PRESTAÇÃO DE CONTAS 2018

Período de 01 de janeiro à 31 de dezembro de 2018.

MISSÃO
Fornecer energia conﬁável, de
forma sustentável, valorizando
o relacionamento e a melhoria da
qualidade de vida do cooperado.

VISÃO DE FUTURO - 2020
Ser reconhecida por seus
cooperados como referência de
qualidade no fornecimento de
energia e no atendimento prestado
por seus colaboradores.

VALORES Cooperação | Segurança | Comprometimento | Competência | Ética | Relacionamento

PRINCÍPIOS COOPERATIVISTAS
Adesão voluntária e livre | Gestão democrática | Participação econômica dos membros
Autonomia e independência | Educação, formação e informação
Intercooperação | Interesse pela comunidade
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máxima da comissão julgadora, conquistando o 1º
lugar.

Sementes do
Cooperativismo

A Escola Municipal Nero Pereira de Freitas, da
localidade de Monte Alegre, em Vale Verde,
contou o nascimento de Nero Pereira de Freitas e
sua liderança natural junto à comunidade,
inclusive com o incentivo à construção dessa
instituição de ensino. Uma dança gauchesca e os
alunos tocando instrumentos musicais comple´mentaram a narrativa, que mencionou Nero como
o terceiro presidente da CERTAJA e seus esforços
para incentivar a cooperação nos mais diferentes
aspectos. Os frutos desse plantio são colhidos
hoje, com essa escola de Vale Verde sendo
pioneira no Brasil na implantação de uma
disciplina sobre cooperativismo no currículo
escolar.

Desafio cultural sobre cooperativismo
mobiliza estudantes
EM Pedro Pereira
Apresentações artísticas de três escolas
integraram 210 alunos e professores do 6º ao 9º
ano do ensino fundamental, em um ambiente de
companheirismo e animação, movidos por uma
disputa saudável e instigante. Esse é o retrato do
evento de culminância do Projeto Sementes do
Cooperativismo, promovido pela CERTAJA,
ocorrido em 27 de junho, na ACERTA, em Taquari.
Recepcionados pelo Abelix, mascote da Cooperativa, os alunos ganharam kits de lanches em um
ambiente carinhosamente decorado.

a Taquari, mostrando como as sementes do
cooperativismo ali existentes desabrocharam e
originaram a CERTAJA, norteada por valores e
princípios cooperativistas. No enredo da peça,
ajudar-se mutuamente é o objetivo dessas
sementes, que germinam nos cooperados. Porém,
um período sombrio de desperdício e desagregação comunitária surgiu, causando muitos
transtornos e tristezas. Uma virada movida

EM Nero Pereira de Freitas
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Nos intervalos
das atividades
culturais o
mágico Alex
Meyer trouxe o
universo do
desconhecido
com seus
truques,
arrancando boas risadas e aplausos da
plateia. Músicas superanimadas,
brincadeiras e números misteriosos
marcaram o espetáculo.

Um momento de integração entre todos os
estudantes e professores, com muita música,
chuva de balões e gritos vitoriosos abriu ainda
mais os apetites para o almoço festivo.

ESCOLHA

O encontro é o ponto alto de uma etapa de
visitas às escolas escolhidas, palestras sobre o
cooperativismo e o lançamento de desafios culturais. Os quesitos avaliados pelo corpo de jurados
levaram em conta a adequação ao tema proposto
(cooperativismo), criatividade, clareza e originalidade.
CHUVA DE TALENTOS – Se o clima de inverno
era de muito frio e umidade em Taquari, dentro do
pavilhão da ACERTA o calor humano aqueceu corpos e mentes. A Escola Municipal de Ensino
Fundamental Oswaldo Aranha, de Triunfo, foi a
primeira a se apresentar com uma peça teatral
que encenou a chegada de um grupo de viajantes

SHOW DE
MÁGICAS

DESABROCHAR
Criado em 1998, o Sementes do
Cooperativismo passou por uma
reformulação em 2010. De acordo com o
Núcleo de Comunicação, responsável
pelo projeto, a CERTAJA quer preparar
os futuros líderes e cooperados a
contribuírem com o desenvolvimento
das comunidades onde vivem. O projeto
atende o 5° princípio do cooperativismo
(Educação, Treinamento e Informação),
que trata da Educação Cooperativa, e
que reafirma o compromisso social ao
trabalhar com escolas da área de atuação
da Cooperativa. A valorização do ser, ao
invés do ter, é um dos alicerces do
Sementes, que conta com a parceria e
apoio do Sistema Ocergs/Sescoop-RS,
grande entusiasta da iniciativa certajana.
As sementes lançadas no solo fértil das
mentes e corações jovens brotam a cada
ano.

EM Oswaldo Aranha
pela esperança e por uma mudança de atitude
inaugurou novos tempos, com o consumo
consciente de energia e de uma vida baseada no
desenvolvimento sustentável.
A Escola Municipal Pedro Pereira Machado,
representando a comunidade de Amoras, de
Taquari, apresentou uma peça na qual alguns dos
personagens eram abelhas e formigas, animais
que trabalham em conjunto para alcançar seus
objetivos. As abelhas contaram a história da
formação da CERTAJA, e os alunos empolgados
cantaram o jingle certajano de mãos dadas,
seguido por canções gauchescas com letras
cooperativistas. Uma grande bandeira cobriu os
alunos como encerramento e recebeu a nota
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Decidir a escola vencedora foi tarefa
difícil para a mesa de jurados, composta
por diversas autoridades. O presidente
da CERTAJA Energia, Renato Martins,
destacou que todas as instituições têm
seus méritos e são vencedoras, com
pequenas diferenças de pontuação entre
si. “Para nós é motivo de orgulho ouvir
essas histórias trazidas por vocês. O
trabalho da CERTAJA precisa ter
continuidade, e essa juventude que aqui
está hoje tem um vínculo forte conosco.
É com esse espírito de união que iremos
nos fortalecer e transformar nosso país.”

Mensagem do Presidente
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Senhoras e senhores cooperados.
Apresentamos a seguir o Relatório da Administração, através do qual divulgamos as principais
atividades desenvolvidas no exercício de 2018 e apresentamos as demonstrações contábeis
elaboradas de acordo com a legislação societária e com o Manual de Contabilidade do Setor
Elétrico. Esclarecemos que em atendimento à Resolução ANEEL n° 605/2014 elaboramos
também as demonstrações conforme conceitos deﬁnidos para ﬁns da contabilidade
regulatória, que serão divulgadas no site da Permissionária, oportunamente.

Prestando contas e afinando relações
Eis que é chegado um novo momento. Um novo
momento de nos reunirmos com nosso quadro
social e, juntos, fazermos a análise e a avaliação
dos atos e fatos do exercício de 2018. É a oportunidade, também, de mostrarmos o que temos
planejado e programado para o futuro próximo,
além de ser um momento ímpar de confraternizarmos entre nós, pois tivemos nesse dia a
presença de associados das mais diversas
localidades de nossa área de atuação.
Nós, como membros da administração da
Cooperativa, precisamos, obedecendo ao que
determina a legislação, compilar, em um único
documento, que chamamos de “Prestação de
Contas”, com todas as informações, tanto de
ordem econômica e financeira, como social,
registradas ou realizadas ao longo do exercício
findo. Nesse documento, procuramos de forma
sucinta, mostrar ao nosso quadro social as ações
de maior relevância executadas por cada setor da
Cooperativa. Nessa avaliação, cabe destacar o
desempenho econômico e financeiro, que é
demonstrado através do Balanço Patrimonial e da
Demonstração de Sobras ou Perdas do exercício
findo, dando ênfase ao resultado alcançado, na
ordem de mais de R$10.000.000,00 (dez milhões
de reais), o maior da história da Cooperativa. Um
resultado que, à primeira vista, parece ser
elevado, mas que, considerando a permanente
necessidade de investimentos em nosso sistema,
está adequado àquilo que precisamos.
Como referência e informação ao nosso
quadro de cooperados, a média anual, de inves-
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Mensagem do Presidente

timentos em ampliação, reestruturação e
modernização de nosso sistema elétrico tem
demandado nos últimos anos mais de
R$8.000.000,00 (oito milhões de reais). Importante destacar que, por uma necessidade na melhoria
da qualidade de energia fornecida para a região
de Vale Verde, Passo do Sobrado, Rio Pardo e
parte de General Câmara, já foram dados os
primeiros passos para a construção de uma rede
de transmissão em 69mil volts (69kv), com uma
extensão de aproximadamente 18km e uma
subestação rebaixadora, cuja obra deve demandar uma necessidade de recurso na ordem de
R$18.000.000,00 (dezoito milhões de reais). Isso é
um pouco do nosso dia a dia. Procurando sempre
fazer o melhor e o mais racional para oferecer uma
energia de qualidade para o nosso cooperado.

muita luta, muitas incertezas, trabalha de sol a sol
para colocar em nossa mesa o alimento de todo
dia. Inclusive a classe política, os deputados
ligados ao setor agropecuário, foram pegos de
surpresa. Precisamos agir. O movimento já está
andando. Nossas lideranças já foram mobilizadas,
bem como a classe política, no sentido de
derrubar o referido Decreto. As perspectivas são
positivas. Faça você, produtor rural, também a sua
parte. Procure o seu sindicato, o seu deputado e
manifeste sua inconformidade. Unidos seremos
mais fortes.
Depois dessa breve introdução, com destaque
para os fatos mais relevantes, convidamos-lhe a
ler e avaliar todas as informações que estão
contidas nesse documento. Em resumo, é um
espelho da real situação de nossa CERTAJA. Para
finalizar, precisamos deixar aqui registrado nosso
agradecimento e nosso reconhecimento ao
extraordinário apoio e contribuição que nossos
conselheiros nos têm dispensado. São cidadãos e
cidadãs que estão cumprindo, na essência, o papel
que lhes foi confiado. A eles nosso muito
obrigado. Aos nossos colaboradores, fica aqui
também registrado o nosso reconhecimento pelo
alto grau de comprometimento que cada um tem
demonstrado, na busca do alcance de nossa
missão. Sem eles nada seria possível. Somos hoje,
conselhos e colaboradores, uma única equipe
alinhada, na busca de nossos objetivos. Aos
nossos cooperados, que formam essa grande
família, fica também nosso agradecimento pelo
apoio e pela confiança que nos têm depositado ao
longo desses anos. A eles, todo nosso carinho.

Dentro deste contexto, não podemos deixar
de registrar, também, que nosso país está
passando por uma grande transformação política.
Estamos hoje com um novo governo, que
recentemente assumiu o comando, trazendo
novas perspectivas de desenvolvimento, prometendo uma série de mudanças e cujos resultados
ainda são desconhecidos. Algo pode nos afetar?
Torcemos que não. Mas precisamos estar atentos
para não sermos pegos de surpresa.
E, por falarmos em surpresa, não podemos
deixar de destacar a surpresa e o presente que o
presidente que se despediu em 31 de dezembro
de 2018, Sr. Michel Temer, nos deixou, editando
um Decreto Lei cortando, de forma gradativa e ao
longo de 5 anos, o subsídio que hoje é oferecido
ao produtor rural. Esse que, com muito sacrifício,
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Vamos, todos juntos, nesse ano de 2019,
comemorar nosso cinquentenário. São cinquenta
anos de muito trabalho, de muito esforço e até de
sacrifício de muitos, mas, com certeza, os frutos e
os louros, colhidos ao longo desse tempo, foram
muito maiores. Um grande abraço a cada um de
vocês.

Renato Pereira Martins
Presidente da CERTAJA ENERGIA

Relatório da Administração
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2. ESTRUTURA DE GOVERNANÇA

1. PERFIL
A Cooperativa Regional de Energia Taquari
Jacuí, na condição de Permissionária, exerce
atividades relacionadas à distribuição de energia
elétrica a seus consumidores, formados essencial-

mente por seus cooperados. A Permissionária
distribui energia em 19 dos 497 municípios do
estado do Rio Grande do Sul, incluindo-se aí, três
sedes municipais.

Assembleia Geral dos Cooperados – É o
órgão supremo da Cooperativa, dentro dos
limites da lei e do estatuto, e tem a prerrogativa
de tomar todas e quaisquer decisões, sendo que
estas vinculam e obrigam a todos os cooperados,
mesmo que discordantes ou ausentes.
A Assembleia Geral Ordinária se realiza
anualmente, mediante convocação do presidente
e delibera obrigatoriamente sobre os seguintes
assuntos:
a) prestação de contas da Administração, que
envolve o Relatório da Diretoria, Demonstrações
Contábeis, parecer do Conselho Fiscal e parecer
dos Auditores Independentes;
b) destinação das sobras apuradas ou rateio
das perdas;
c) eleição dos componentes dos conselhos de
Administração e Fiscal;
d) fixação da remuneração do presidente, vicepresidente, secretário e conselheiros;
e) outros assuntos mediante interesse da
sociedade, com exceção daqueles previstos para
serem tratados em assembleias extraordinárias.
As Assembleias Gerais Extraordinárias são
os fóruns exclusivos para tratar de assuntos
referentes à:
a) reforma do Estatuto;
b) fusão, incorporação, desmembramento ou
transformação societária;
c) mudança de objetivos da sociedade;
d) dissolução voluntária da sociedade e
nomeação dos liquidantes;
e) contas dos liquidantes.
Conselho de Administração – composto por
15 associados, eleitos em Assembleia Geral
Ordinária, dentre os quais é eleito o presidente, o
vice-presidente e o secretário. Dos demais
conselheiros, nove são efetivos e três são
suplentes. No exercício de 2018 esteve reunido
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em 12 oportunidades.
Conselho Fiscal – tem como principal objetivo
a fiscalização dos atos da administração. Formado
por três associados efetivos e três suplentes, em
2018 realizou 13 reuniões e um trabalho de
fiscalização na Cooperativa.
Auditores Independentes – a Cooperativa
contrata serviços de auditores independentes,
que são responsáveis pela realização de exames,
conduzidos conforme normas de auditoria
aplicáveis no Brasil, dos quais resultam em
Relatório de Opinião dos Auditores Independentes, que contempla todas as questões
relevantes relativas à posição econômica,
patrimonial e financeira da Cooperativa.

3. PLANEJAMENTO EMPRESARIAL
O planejamento estratégico da CERTAJA
Energia é revisado periodicamente através de
amplo estudo do ambiente competitivo, da
filosofia empresarial e atribuição de objetivos
estratégicos alinhados com a Missão Organizacional. A definição dos objetivos estratégicos
foi realizada pelo Conselho de Administração,
Direção, Gerentes, Gestores e colaboradores
experientes/relevantes ao processo. Ações foram
vinculadas aos objetivos estratégicos e, em 2018,
95,6% já foram concluídas.
Para organizar os diversos objetivos sob
prisma do cooperado, dos processos internos,
financeiro e estrutural, foi utilizada a metodologia BSC (Balanced Scorecard). O mapa
estratégico possibilitou à Cooperativa descrever,
de uma maneira clara e visual, seus alvos e
conexões. Para a CERTAJA Energia, a gestão
participativa incide em um diferencial competitivo.
A fim de que ocorresse um acompanhamento
na evolução dos resultados das ações previstas,
assim como nas eventuais correções que se
fizessem necessárias, reuniões trimestrais foram
realizadas ao longo do ano com todos os
envolvidos. Os colaboradores participaram de

Relatório da Administração

workshops que objetivaram o alinhamento
estratégico, recebendo, assim, maior incentivo e
capacitação para o alcance de resultados
coletivos ainda maiores.
Com o intuito de estimular os colaboradores a
buscar a melhoria contínua, o programa estratégico de participação nos resultados – ProM120,
distribuiu sobras financeiras aos colaboradores.
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Programa Aprendiz Cooperativo.

participaram do projeto.

O “Aprendiz Cooperativo” foi desenvolvido
conforme a Lei da Aprendizagem Profissional
10.097/00 e Decreto 5.598/2005, que tem como
objetivo promover a inserção do jovem no
mercado de trabalho formal, oferecendo a ele, ao
mesmo tempo, a possibilidade da colocação
profissional e da qualificação.

Cursos em parceria com SENAR e Sindicatos
Rurais

Decoração especial para aniversariantes

Concisamente, pode-se dizer que planejamento estratégico se preocupa em manter as
estratégias da CERTAJA Energia de maneira
lógica e integrada de forma a transformar o
esforço da equipe de colaboradores em resultados ainda maiores para todos.

Projeto PIA (Projeto de Integração com o
Associado)
Como o próprio nome indica, o PIA é um
projeto voltado exclusivamente para a integração
com o associado. Busca levar a direção da
Cooperativa em contato direto com os associados, em suas localidades. Nas reuniões
promovidas os participantes têm oportunidade
de esclarecerem dúvidas e ficarem atualizados
acerca dos assuntos da CERTAJA, tanto financeiros quanto técnicos. Existe desde 1999 e em
2018 realizou cinco reuniões para um público de
400 cooperados.

4. GESTÃO DE PESSOAS E PROCESSOS
A bem-sucedida trajetória da Cooperativa é
pautada na competência de uma equipe comprometida, que está sempre em busca da excelência
no atendimento de seus cooperados, um de seus
princípios, e do aperfeiçoamento necessário ao
trabalho na promoção do desenvolvimento
sustentável da Cooperativa.
A CERTAJA, consciente de que profissionais
capacitados e engajados favorecem o crescente
desenvolvimento e qualidade de processos e
indicadores, investiu R$ 262 mil em programas de
capacitação e formação proporcionando experiências, conhecimentos e autodesenvolvimento.
Ao final de 2018, contou com 140 empregados,
via contrato de trabalho por tempo indeterminado baseado na Consolidação das Leis de
Trabalho (CLT), compostos principalmente por
gerentes, técnicos, analistas, auxiliares administrativos e engenheiros.

5. ATUAÇÃO NA ÁREA SOCIAL
De olho no futuro – Programa Aprendiz
Cooperativo
Os jovens estudantes entre 14 e 24 anos têm
espaço garantido no cooperativismo através do
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Aprendizes 2018
Durante o curso, que possui uma carga horária
de mil horas (sendo 400 horas teóricas e 600 horas
práticas), os alunos são chamados a refletir sobre
a importância de vivenciar, dentro e fora do
ambiente de trabalho, alguns valores cooperativistas, como a igualdade de tratamento, a
solidariedade, a honestidade e a transparência.

Comprometida em levar conhecimentos aos
cooperados e capacitá-los para novas oportunidades de trabalho, no ano que passou a
CERTAJA realizou 20 cursos para as comunidades
que atende, contemplando 220 cooperados:
Bonecos de Pano, Bolachas e Salgados Caseiros,
Tortas e Docinhos Caseiros, Operador de Retroescavadeira, Eletricista Rural, Embutidos de
Suínos, Operação e Manutenção de Roçadeiras,
Panificação Caseira, Processamento de Frutas,
Transformação de Peças do Vestuário e Processamento de Hortaliças.

Direção e cooperados em contato direto
Capacitação
para
cooperados

Em 2018 este programa beneficiou oito
jovens, atuando em diversos setores da Cooperativa: Financeiro, Comercial, Contabilidade,
Projetos e Meio Ambiente. As atividades foram
desenvolvidas com base nos princípios que
sempre nortearam as ações da CERTAJA - a
responsabilidade social e o cooperativismo.

Jornal Certajano
Projeto Sementes do Cooperativismo

Grupo Integração

Atendendo ao quinto princípio do cooperativismo – Educação, Treinamento e Informação – e
em sintonia com a Filosofia da Cooperativa, o
projeto é desenvolvido nas escolas, juntamente
com os filhos dos associados. Palestras, atividades
lúdicas e desafios focados no cooperativismo
visam aproximar os jovens da CERTAJA. Em 2018
aproximadamente 800 jovens de treze escolas

Para valorizar e integrar os colaboradores, a
Cooperativa conta com o Grupo Integração, que
desenvolve uma série de ações, dentre as quais
destacam-se a festa para os aniversariantes do
trimestre, a distribuição de presentes nos dias dos
pais e das mães e de kits para os bebês recémnascidos.
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Publicação bimestral, com tiragem de 25.000
exemplares, entregues gratuitamente nos
domicílios dos cooperados, tem como objetivo
informar os principais fatos ocorridos na
Cooperativa, divulgar os canais de atendimento e
possibilitar uma maior aproximação e comunicação da CERTAJA com seu quadro social.
Também é disponibilizado na versão on-line, no
site e enviado por mailing aos cooperados que
têm e-mail cadastrado.

Relatório da Administração
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dores da Cooperativa.

Nos meses de março e de setembro foram
realizadas as campanhas de Coleta de Resíduos
Eletrônicos, incentivando os colaboradores da
CERTAJA a descartarem o material acumulado em
cada residência. A atividade foi realizada em
conjunto com a Secretaria do Meio Ambiente da
Prefeitura de Taquari, com o objetivo de
aumentar a vida útil dos aterros sanitários,
minimizar a contaminação por metais pesados
(especialmente mercúrio, chumbo e cádmio) e
evitar danos à saúde da população que vive no
entorno dos aterros sanitários. Cerca de 330 kg
foram coletados e enviados diretamente para a
recicladora.

Com esta iniciativa, toda a população de
Taquari (aproximadamente 26 mil pessoas) foi
beneficiada. Cerca de 1.100 Kg de resíduo/lixo,
composto principalmente de garrafas PET, artigos
plásticos, cadeiras, pneus, entre outros, foi
recolhido.

indivíduos a bens de consumo. O aumento do
consumo incentivou o aumento da produção,
fechando um ciclo, que tem como consequência a
degradação ambiental.
Para tal, faz-se necessário a conscientização de
cada indivíduo de seu papel como agente de
transformação e mudança para que o planeta seja
preservado. A CERTAJA, preocupada este tema,
no mês de junho promoveu a 10º Semana Interna
do Meio Ambiente (SIMA). Na oportunidade,
ações de conscientização foram realizadas para os
colaboradores, tendo como destaque a palestra
Educação e Preservação do Meio Ambiente,
ministrada por profissional da Univates.

Coleta de Resíduos de Vidros

6. AÇÕES AMBIENTAIS
A responsabilidade por um mundo mais
humano, justo e solidário é de todos: governo,
empresas, cidadãos, organizações sociais, dentre
outros. Cada um deve fazer a sua parte e, por meio
do serviço voluntário, é possível contribuir para
melhorar a sociedade, pois ser voluntário é o
mesmo que ser solidário. Com o objetivo de
estimular a mudança de hábitos no que tange a
intercooperação, interesse pela comunidade,
voluntariado e preservação do meio ambiente, a
CERTAJA, através do SESMA (Setor de Segurança,
Saúde e Meio Ambiente), no ano de 2018 realizou
as ações a seguir.

Em agosto e novembro foram realizadas
outras campanhas, desta vez de Coleta de
Resíduos de Vidros, quando 500 quilos foram
coletados. A Cooperativa tomou parte, também,
da campanha municipal de Taquari que ocorreu no
dia 31 de agosto. No total, no município, estima-se
que tenham sido recolhidos mais de 4.500 kg de
vidro.

Conscientização ambiental
Margens do Rio Taquari
10ª SIMA – Semana Interna do Meio
Ambiente
A capacidade do ser humano de alterar a
natureza cresceu muito a partir da Revolução
Industrial. Este processo teve início há mais ou
menos 200 anos, na Inglaterra, que foi o primeiro
país a gerar energia em larga escala, utilizando
suas grandes reservas de carvão. E foi a partir da
produção da energia elétrica que o desenvolvimento tecnológico ganhou forte impulso. Com o
passar dos anos, foram criados milhares de
materiais sintéticos que, na sua maioria, não
entram no ciclo da natureza, acumulando-se no
meio ambiente. Muitos demoram centenas de
anos para se decompor, outros simplesmente não
se decompõem. Os avanços tecnológicos
possibilitaram cada vez mais o acesso dos

Coleta dos Resíduos Eletrônicos

Vidros: 100% recicláveis
Limpeza das Margens do Rio Taquari

Eletrônicos com destino adequado
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No dia 24 de março, a CERTAJA se uniu mais
uma vez em uma força tarefa para limpar as
margens do Rio Taquari. A ação foi realizada em
parceria com empresas do município sede da
Cooperativa, barqueiros, colônia de pescadores,
alunos e professores do curso Técnico Ambiental
da Escola Pereira Coruja (Taquari) e 20 colabora-
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7. SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL
A cada ano o setor de Segurança, Saúde e Meio
Ambiente – SESMA dispõe das atribuições
relativas ao desenvolvimento de medidas técnicas
de prevenção, com base nas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e
Emprego, que objetivam a prevenção relativa às
doenças ocupacionais e aos acidentes de
trabalho. Algumas das medidas preventivas que
se destacaram no ano de 2018 foram as inspeções
realizadas periodicamente, treinamentos e a
promoção dos Diálogos Diários de Segurança.
Inspeções de SESMA
Todas as equipes próprias e contratadas
devem ser inspecionadas pelos Técnicos de
Segurança do Setor de Segurança, Saúde e Meio
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Ambiente - SESMA e Fiscais de rede, em seus
locais de trabalho.
As inspeções têm como objetivo detectar
situações ou comportamentos de risco e a
verificação do cumprimento dos procedimentos
de segurança por parte dos trabalhadores,
envolvendo, primeiramente, a análise preliminar
de riscos, que é um procedimento necessário para
identificar os agentes nocivos de cada atividade. A
partir delas, a definição de medidas preventivas
cabíveis, correspondentes à utilização dos
equipamentos de proteção, tanto individuais
quanto coletivos.
Quando encontrada alguma irregularidade no
processo, é gerado um plano de ação para corrigir
o problema, e, principalmente, orientar os
trabalhadores, de forma a manter os padrões do
SESMA compatíveis com os padrões da
FECOERGS, e conforme exigido pelas normas de
segurança.
As inspeções são registradas através de
planilhas de observações de tarefas específicas
para tal. As possíveis irregularidades que são
levantadas na inspeção são listadas em formulário
próprio com a devida ação corretiva ou de
melhoria, com os respectivos prazos e responsáveis pela a execução. Estes formulários ficam
arquivados para verificação periódica por parte do
Setor SESMA ou a quem interessar.

Programa de Controle Médico e Saúde
Ocupacional

Inspeções Trimestrais
Para intensificar ainda mais este controle, a
cada trimestre é desenvolvido juntamente com as
equipes móveis inspeções em todos os
equipamentos de proteção individual, coletiva,
ferramentas e dos veículos. Caso seja detectado
algum fator comprometedor à segurança dos
integrantes das equipes, imediatamente é
solicitado à supervisão as devidas adequações.

Anualmente todos os trabalhadores realizam
exames clínicos com o médico do trabalho. Com
base na exposição diária aos riscos nos ambientes
de trabalho, o PCMSO (Programa de Controle
Médico de Saúde Ocupacional) constitui-se de
uma ferramenta valiosa para o monitoramento da
saúde de todos os integrantes, além de possibilitar a melhoria contínua dos processos preventivos de proteção individual e coletiva dos
colaboradores.

Inspeções das Condições do Trabalho (ICT)
Esta técnica aplica-se aos departamentos,
setores e áreas pertencentes à Cooperativa. A sua
finalidade é iniciar o processo de adequação das
irregularidades e/ou fatores de riscos, através das
medidas de eliminação e controle dos agentes.
Inspeções nas unidades extintoras (IUE)
Mensalmente os extintores de incêndio da
Cooperativa são submetidos a uma inspeção
visual para identificar possíveis avarias, e
anualmente eles são enviados para a devida
recarga e manutenção por uma empresa
especializada.

Equipamentos são testados a cada semestre

Curso de CIPA

Conforme item 10.7.8 da NR10, os equipamentos, ferramentas e dispositivos isolantes ou
equipados com materiais isolantes, destinados ao
trabalho em alta e baixa tensão devem ser
submetidos a testes elétricos ou ensaios de
laboratório periódicos, obedecendo-se às
especificações do fabricante e os procedimentos
da empresa. Visando atender a esta norma, a
CERTAJA realizou testes de rigidez dielétrica para
certificação de regularidade dos EPIs, EPCs e
ferramentas quanto a sua integridade, com vistas
à segurança do trabalhador que os utiliza. O
trabalho é realizado a cada semestre.

CIPA 2018
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NR 10 = prática mais segura

Ensaios elétricos

Durante o ano de 2018 foram realizadas 210
inspeções a campo nas equipes da CERTAJA
Energia.

Inspeções garantem segurança

com segurança. De 5 a 9 de novembro o SESMA,
em parceria com o Colégio Agrícola Teutônia,
realizou na ACERTA o curso de reciclagem, quando
cerca de 76 colaboradores da CERTAJA Energia e
Desenvolvimento (Setor de Serviços Elétricos)
participaram das aulas teóricas e práticas.

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
(CIPA) é composta por representantes do
empregador e dos empregados, e tem como
missão a preservação da saúde e da integridade
física dos trabalhadores e de todos aqueles que
integram a instituição. Os novos cipeiros
receberam treinamento específico com carga
horária de 20horas.

Treinamento de reciclagem de NR 10
(segurança em eletricidade)
O curso de Reciclagem da NR 10 é realizado de
dois em dois anos, e tem por objetivo a
capacitação do colaborador a desempenhar as
suas funções de acordo com o previsto na norma,
visando garantir a execução de suas atividades
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Treinamento de Integração específica e
periódico
A Integração de Segurança trata-se de um
processo de adaptação do funcionário com o
ambiente de trabalho, com o objetivo de
proporcionar o conhecimento e a orientação
sobre os riscos relacionados à sua função e sua
atividade profissional. Realizado antes do início
das atividades laborais na Cooperativa, visa
garantir a segurança e a integridade física do
colaborador.
Da mesma forma são realizados treinamentos
periódicos para colaboradores já admitidos,
objetivando assim, o reforço de assuntos
referente a segurança e saúde no trabalho.
Treinamento de Primeiros Socorros
De 16 a 20 de abril todos os colaboradores da
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CERTAJA participaram de um treinamento de
primeiros socorros, a fim de obter a orientação
quanto às noções de procedimentos básicos de
atendimento, visando a segurança de todos.

Primeiros socorros – demonstração prática

8. DESEMPENHO OPERACIONAL
Ligações de Consumidores
No ano de 2018 foram ligadas 987 unidades
consumidoras, com predomínio da classe
Residencial, que corresponde a 750. A segunda
mais representativa foi a classe Rural, com 196. Os
quantitativos por classe de consumo estão
apresentados a seguir:

Classe
Residencial
Industrial
Comercial
Rural
Outros
Total

Nº ligações
750
2
21
196
18
987

Conforme calendário regulatório, as tarifas
aplicadas até maio de 2018 são referentes à
Resolução Homologatória ANEEL nº 2.250/17; já
no período de junho a dezembro as tarifas
aplicadas correspondem à Resolução Homologatória ANEEL nº 2.398/18.

Consumo de Energia
A energia distribuída pela Cooperativa em
2018 corresponde a 104,5 GWh, ligeiramente
superior aos 104,3 GWh distribuídos no ano
anterior. Na análise dos dados por classe de
consumo se destaca o crescimento de 5,04% na
residencial, que corresponde a 1,2 GWh e a
redução de 0,7 GWh na rural. Além do crescimento
vegetativo, essas variações no consumo de
energia têm influência de ações de atualização
cadastral, que implicam na reclassificação da
unidade consumidora com talão de produtor rural
inativo. A diminuição do consumo na classe
industrial é consequência da migração de um
consumidor do mercado cativo para o livre
especial, que ocorreu em maio de 2018. O
aumento de 2,38% na classe comercial é atribuído
principalmente à atividade de extração de pedras
com conexão de nova unidade consumidora e
retomada do consumo ocorrido em anos anteriores. A classe “outros” - que integra as atividades
referentes a Poder Público, Iluminação Pública,
Serviço Público e Consumo Próprio - apresentou
ligeiro decréscimo em relação aos patamares do
ano anterior. Em 2018 a geração distribuída, no
regime de compensação, chegou a 37 unidades
conectadas como microgeração e 2 minigeração.

Variação da receita total- R$ MIL

Classe
RESIDENCIAL
INDUSTRIAL
COMERCIAL
RURAL

Programa de r e c u p e r a çã o d a r e ce i ta /
Fiscalização de unidades consumidoras
Mesmo com a redução significativa das perdas
de energia, de 15% em 2011 para aproximadamente 10% em 2018, a Cooperativa mantém a
estratégia de realizar fiscalizações de combate às
irregularidades. As recuperações de consumo
seguem critérios regulatórios, mas o diferencial
do processo está no envolvimento de cooperados,
colaboradores e leituristas. Esse engajamento
culmina na denúncia de suspeitas de irregularidade, identificação de deficiência técnica nos
sistemas de medição e regularização de padrão de
entrada de energia. A tecnologia de monitoramento por telemetria, que abrange 260
unidades consumidoras estratégicas, coíbe as
violações dos sistemas de medição. Em 2018
foram executados 131 serviços de vistorias de
irregularidades em unidades consumidoras, com
r e c u p e r a ç ã o d e a p r ox i m a damente 37.000 kWh. Em
valores monetários médios, com
tributos, corresponde a aproximadamente R$ 30 mil.

A tarifa branca foi disponibilizada pela Cooperativa a partir de 2018, porém não houve solicitações para adesão a essa modalidade de
faturamento.

Uma representação gráfica detalha os
montantes das ligações por classe de consumo:
750
800
700
600

Participação das classes de
consumo na variação da receita

500
400

196

300
200

2

21

O crescimento significativo da
receita de 2018, que corresponde a 19,64% em relação a
2017, é uma consequência dos índices positivos
dos reajustes tarifários realizados neste período.
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100
0

Residencial

Industrial

Comercial

Rural

Outros

O gráfico a seguir traz os percentuais do
consumo por classe do ano de 2018.

Classe
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2018

2017

Absoluto

Percentual

21.736

17.113

4.623

27,01%

8.839

7.832

1.007

12,86%

9.763

8.251

1.512

18,33%

17.729

15.000

2.729

18,19%

OUTROS

5.072

4.385

687

15,67%

BANDEIRAS TARIFÁRIAS ¹

2.913

2.629

284

10,80%

66.052

55.210

10.842

19,64%

Total

¹ O valor apresentado inclui impostos, seu valor liquido é de R$ 2.280

Por conseguinte, mesmo com crescimento
pouco expressivo do mercado, ocorreu aumento
da receita total no período, e, na análise desses
dados por classe, se verifica correlação no
comportamento. O gráfico a seguir ilustra a
distribuição da receita por classes.

O aumento da receita de 27,01% na classe
residencial está relacionado ao crescimento no
consumo e a transição de unidades consumidoras
anteriormente classificadas como rural. Essa
transição está fundamentada em atualização
cadastral de documentos comprobatórios da
atividade de produtor rural.
A receita da classe industrial, no ano de 2018,
teve um crescimento menos acentuado que as
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demais. Esse comportamento se justifica pela
migração de unidade consumidora do mercado
cativo para o livre especial, que ocorreu a partir de
maio de 2018.
O aumento em 18,33% da classe comercial
reflete os reajustes tarifários, bem como o
crescimento de mercado ocorrido neste ano.
Na classe “outros” (Poderes Públicos, Iluminação Pública, Serviço Público e Consumo
Próprio) cabe destacar que o crescimento de
15,67% foi influenciado pela redução do
montante de mercado e receita ocorrido no
Serviço Público referente a saneamento.
No montante total da receita está incluída a
parcela referente às Bandeiras Tarifárias, sendo
que em 2018 foi recolhido 10,80% a mais que em
2017.

Tarifas
Em 2018 as tarifas de fornecimento da
CERTAJA Energia foram alteradas através de
Reajuste Tarifário, sendo aplicada a metodologia
fundamentada no PRORET 8.4 e PRORET 8.5. Este
último, Submódulo 8.5, estabelece os procedimentos referentes a regulamentação da Lei n°
13.360/2016, que criou a subvenção para compensar o impacto tarifário da reduzida densidade de
carga do mercado das permissionárias. De outra
parte, esse regulamento trata da retirada dos
descontos incidentes na TE e na TUSD, com limite
de efeito ao consumidor máximo equivalente a
10%.

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2018

ponta - EFP. Assim, para as modalidades tarifárias
verde e azul, a referida componente, que
originalmente é de R$ 0,06439/kWh, ficará em R$
0,02898/kWh.

ANEEL n° 2.250/17.
Em 2018, por sua vez, o efeito tarifário médio
percebido pelos cooperados corresponde ao
aumento de 10% em relação a tarifa aplicada até
maio de 2018, já que, a partir desse ciclo de
faturamento, estão vigentes as tarifas da
Resolução Homologatória ANEEL n° 2.398/18. O
percentual de reajuste está relacionado
principalmente à retirada de mais 21% dos
descontos sobre o preço da energia comprada.
Outro fator que influenciou o percentual foi o
reajuste médio de 18% no valor pago por esta
energia.

A composição da tarifa da CERTAJA Energia foi
homologada pela ANEEL no Processo n°
48500.001807/2018-92, mais especificamente na
planilha PERSAS_Certaja_2018 disponibilizada no
site da ANEEL.
Atendimento ao consumidor

2016

2017

2018

Desligamento Programado

149.957

165.451

Avisos Emergenciais

163.108

100.053

77.900
87.413

Total

313.065

265.504

165.313

Em 2018 o SMS também foi utilizado para
envio de mensagens sobre os processos solicitados pelos cooperados. Como pode-se observar
no gráfico a seguir, as mensagens de avisos de
suspensões previstas foram as mais representativas.

A melhoria nos indicadores de continuidade
ocorrida nos últimos anos se reflete na redução da
quantidade de atendimentos emergenciais. Já os
serviços comerciais tiveram crescimento coerente
com a quantidade de unidades consumidoras ao
final de 2018.

Considerando a classificação tarifária do
Grupo A (compostos pelos maiores clientes, como
indústrias) e Grupo B (residências, entre outras) os
índices de reajuste são de 14,55% e 8,03%,
respectivamente.

2016
Emergencial

Com vistas a reduzir, neste ciclo, o
impacto do citado percentual de
reajuste médio para o Grupo A, os
Conselhos de Administração e
Fiscal aprovaram a proposta da
Presidência no sentido de que, no
período compreendido entre
junho de 2018 e maio de 2019, a
Cooperativa conceda um desconto nas tarifas. A redução corresponde a 55%
do valor da componente TUSD, que integra a tarifa
homologada para o consumo de energia fora da

2017

2018

31.854

30.559

22.081

Comercial

109.617

108.764

109.596

Total

141.471

139.323

131.677

Para que os cooperados façam contato com a
Cooperativa são disponibilizados diversos canais
de relacionamento: postos de atendimento,
plataforma SMS, 0800, aplicativo (app), e-mail,
site e agência virtual.
Os seis postos de atendimento são estratégicos e localizados em pontos que propiciem
comodidade ao cooperado.
A atualização cadastral contínua é um diferencial para interação com o cooperado através das
plataformas de envio e recebimento de SMS,
comunicando pelo número de SMS 27800. Embora
se verifique uma redução na
quantidade de mensagens
enviadas anualmente, reflexo
de menor número de eventos
relativos a interrupção de fornecimento, o montante de 165.313
mensagens é expressivo para
um canal usado de forma
proativa.

De tal modo, as tarifas aplicadas até maio de
2018, são referentes ao processo tarifário de
2017, relativos a Resolução Homologatória
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Finalidade das Mensagens
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O Disque Energia corresponde ao canal
gratuito 24 horas, que possibilita contato direto
com atendentes da Cooperativa através do
telefone 08005416185. No ano de 2018 mais de
54.000 ligações foram atendidas.
Além das informações disponibilizadas no site
da Cooperativa, é possível acessar a plataforma
de “Serviços Online” no formato de Agência
Virtual. Foram realizados 41.648 acessos por meio
deste canal em 2018.
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A s solicitações encaminhadas por e-mail
corporativo são protocoladas nos sistemas de
gestão de serviços, de tal modo que possibilitam
os registros e acompanhamentos dos processos.
As faturas de energia elétrica também são
consideradas como meio de comunicação com o
cooperado, e, a partir de 2018, a emissão
instantânea está implantada em toda a área de
atuação. Ao final do ano, 1.916 e-mails foram
cadastrados para recebimento de faturas digitais.

Ano

DEC - horas

FEC interrupções

TMA - minutos

2018

20

14

132

2017

33

22

156

2016

43

25

131

2015

56

26

187

2014

50

24

184

reestabelecimento do fornecimento e reduzem
os custos operacionais.
As falhas decorrentes do suprimento, ou seja,
dos fornecedores de energia para a Cooperativa,
mostraram reduções significativas, passando de
uma influência de 25% para 11% no DEC e de 24%
para 14% no FEC.
Percentual de Interrupções de Suprimento
35%

30%

29%
27%

Qualidade do fornecimento

21%

15%

0%

2013

13,67

FEC Programado

FEC Não Programado

Vezes / Consumidor / Ano

50

42,00
40

37,00
31,22

30

2017

2018

21,26

23,51

25,80

24,80

21,78
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O Tempo Médio de Atendimento (TMA)
compreende o tempo médio que uma equipe da
CERTA JA Energia leva para atender uma
comunicação de falha de fornecimento, como
mencionado anteriormente. Em 2018 obteve-se
um tempo médio de aproximadamente 132
minutos para um atendimento emergencial.
Houve uma redução de 15% em relação ao ano
anterior

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

TMA - Tempo Médio de Atendimento

Destaca-se a redução das interrupções não
programadas, que são aquelas oriundas de falhas
no sistema. A duração média não programada
passou de 22,30 horas para 16,37 horas, com uma
redução de 27%. A frequência média passou de
16,70 vezes para 11,64 vezes, o que mostra uma
redução de 30%.

300

250

200

184,16

187,03

Distribuir uma energia elétrica de qualidade é
uma das premissas da CERTAJA Energia, e, desta
forma, as equipes do Setor de Engenharia avaliam
constantemente as condições técnicas das redes e
buscam novas tecnologias para incrementar a
qualidade.
Em alinhamento com a necessidade de
melhorias, a Agência Nacional de Energia Elétrica
( A N E E L ) e s co l h e a l e a to r i a m e n te a l g u n s
consumidores para que a qualidade de energia
seja atestada por medições dos níveis de tensão.
Assim, a CERTAJA Energia envia trimestralmente
à Agência Reguladora uma série de resultados de
medições feitas em seus cooperados.
No ano de 2018 foram realizadas 165
medições de níveis de tensão que foram enviadas
à ANEEL, das quais resultaram em duas obras de
melhorias, totalizando um investimento de
aproximadamente R$ 204 mil. Os cooperados
solicitaram outras 31 medições ao longo do ano,
resultando em 11 obras de melhorias, com um
investimento de R$ 88 mil.
As violações dos indicadores de níveis de
tensão geraram uma compensação financeira de
R$ 835, e foram inseridas como crédito nas faturas
de energia.
Melhorias
Seguindo o planejamento estratégico, que
objetiva aumentar a confiabilidade do sistema
elétrico, a CERTAJA Energia investiu em 2018
prioritariamente em obras que propiciam a interligação entre redes de localidades diferentes. Estas
obras objetivam a transferência das redes para
fontes alternativas, reduzindo o tempo de
interrupção quando de uma falha maior no
sistema elétrico.
156,10

150

132,94

130,94

131,96

2010

2011

2012

131,91

130,84

121,68

100

Esta redução é reflexo do investimento em
redes elétricas estruturadas e na modernização
dos equipamentos de proteção, que agilizam o

50

-

FEC Total

COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA TAQUARI JACUÍ - CNPJ: 97.839.922/0001-29 - Insc. Estadual: 142/0011666

2016

FEC - Externo / FEC

O investimento em interligação de alimentadores, permitindo que falhas de suprimento
sejam minimizadas por redes adjacentes, bem
co m o u m a f i s c a l i z a ç ã o e f e t i v a s o b r e o s
fornecedores, refletem nesta redução percebida
nas falhas de suprimento.

60

Minutos

21,78

2018

2015

FEC - Frequência Equivalente por Consumidor
70

Os índices de DEC e FEC foram os menores da
história da CERTAJA Energia. Em relação ao ano
anterior, a Duração Média passou de 33,49 para
20,39, com uma redução de 39%, e a Frequência
Média passou de 21,78 para 13,67, com uma
redução de 37%.

2017

2014

DEC - Externo / DEC

2010

2,03

14%
13%

5%

-

5,08

14%

10%

13,67

11,64

18%
14%

11%
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FEC - Frequência Equivalente por Consumidor

24%

20%

20%

Os indicadores DEC e FEC, que são a Duração
Equivalente por Consumidor e Frequência
Equivalente por Consumidor, permitem o
acompanhamento das faltas de energia. Estes
índices demonstram, respectivamente, quanto
tempo e quantas vezes, em média, cada
cooperado ficou sem energia elétrica em um ano.
Estes indicadores são enviados à ANEEL e são dois
dos principais índices que medem a qualidade do
fornecimento. Já o TMA exprime o tempo médio
de atendimentos das equipes da CERTAJA Energia
para atender um comunicado de falha, seja com
falta de energia ou não.

16,70

25%

25%

Níveis de Tensão
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2013

2014

2015

2016

2017

2018

Foram realizadas 253 obras de
expansão, que objetivam atender
novas ligações ou aumento de
c a r g a d o s co o p e r a d o s , co m
investimento superior a R$ 2,8
milhões.

Relatório da Administração

Em relação às obras de melhorias, cuja
finalidade é aumentar a confiabilidade e a
qualidade do sistema de distribuição, foram
realizadas 101 obras, com investimento superior a
R$ 2,4 milhões.
Para atender a renovação dos ativos, que se
referem a obras para substituição de bens que
chegaram ao final da vida útil ou que foram
danificados, foram executadas 285 obras, com um
investimento de mais de R$ 1,4 milhão.
Além destas, a Cooperativa realizou 117 obras
para atendimento de emergências, que ocorrem
principalmente em dias com condições climáticas
desfavoráveis (temporais), com investimento
superior a R$ 201 mil.
Atendimento
As atividades que compõem os principais
processos estão incorporadas ao sistema de
gestão, onde os respectivos fluxos (workflow) são
acompanhados detalhadamente para otimização
dos custos. Esses recursos são aplicados na matriz
e nos postos de atendimento.
Além dos cursos de capacitação técnica, em
2018 a qualificação contou com programa de
desenvolvimento de equipes, com enfoque nos
colaboradores que realizam o atendimento em
campo.
Outro ponto a evidenciar é a gestão dos
processos conforme a ISO 9001, que proporciona
a melhoria contínua baseada em indicadores,
cumprimento de prazos e rastreabilidade.

9. DESEMPENHO ECONÔMICO E
FINANCEIRO
Análise do Resultado
O resultado do exercício de 2018 foi de R$
11,842 milhões, tendo registrado um aumento de
R$ 3,836 milhões, ou 48%, em relação ao de 2017,
que foi de R$ 8,006 milhões.
As Receitas de Fornecimento de Energia e de
Disponibilização do Sistema aumentaram em R$
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exercício de 2018.

10,535 milhões, que representa um acréscimo de
19% em relação ao ano anterior. O referido
acréscimo tem origem no resultado do reajuste
tarifário de 2017 cujo efeito decorreu, em parte
da aplicação do reajuste médio de 37,42%, com
reflexo nos meses de janeiro a maio, e em parte ao
efeito do reajuste tarifário de 2018 de 10,00%,
que se refletiu no período de junho a dezembro.

Quanto aos Custos Gerenciáveis, tais como
Pessoal, Serviço de Terceiros, Amortização e
Outras, a variação ficou em R$ 745 mil, que
corresponde a um aumento de 3% em relação ao
ano anterior. A referida variação não contempla
os Custos de Construção, visto que estes são
compensados pela Receita de Construção e,
portanto, não influem no Resultado do período.

Ainda com relação à Receita Bruta, destaca-se
o expressivo aumento na rubrica Outros Ingressos/Receitas, na ordem de R$ 11,576 milhões,
correspondendo a 206% sobre o valor do exercício anterior. Esta variação tem origem no valor
recebido a título de Subvenção para Cooperativas
com Reduzida Densidade de Carga, recebida no
período de junho a dezembro e que totalizou R$
10,257 milhões.

Variação Patrimoniais
No exercício de 2018 o patrimônio da Cooperativa aumentou em R$ 12,175 milhões, tendo
passado de R$ 109,456 milhões no ano de 2017
para R$ 121,631 milhões no ano de 2018, o que
corresponde a 11% de aumento.
No Ativo, as maiores variações se verificam no grupo
Caixa e Equivalentes de Caixa,
com incremento de R$ 7,325
milhões em relação ao ano
anterior, no Ativo Financeiro
Indenizável, com variação
positiva de R$ 4,235 milhões e
nos Ativos Financeiros Setoriais, com aumento de
R$ 1,336 milhões.

Parte da variação da receita ocasionou
também aumento dos tributos dos quais são base,
em especial o ICMS, que totalizou R$ 13,587
milhões, superior ao exercício anterior em R$
2,695 milhões, ou seja, 25%, sendo que parte
deste impacto decorre de migração de determinados cooperados, da classe rural para a classe
residencial.
Variação relevante foi verificada também nos
custos com Energia Elétrica Comprada para
Revenda. O total do ano de 2018 foi de R$ 25,116
milhões, enquanto que no de 2017 havia sido de
R$ 12,858 milhões. Este aumento de R$ 12,258
milhões decorreu dos aumentos de preço da
energia comprada e das reduções dos descontos
sobre este preço havidos em maio de 2017 e maio
de 2018. Acumulados, os efeitos destas
alterações impactaram em 250% no período de
janeiro a maio e em 60% no período de junho a
dezembro.

O aumento no grupo Caixa e Equivalentes de
Caixa está relacionado com as aplicações financeiras de excedentes, destinadas a futuros
investimentos já planejados pela Cooperativa.
A variação do Ativo Financeiro Indenizável
representa a parcela dos investimentos realizados no ano de 2018 que não estará amortizada ao
final do contrato de permissão.
No Passivo e Patrimônio Líquido, as variações
mais expressivas são verificadas nas Reservas de
Sobras, R$ 11,588 milhões, e decorrem das sobras
apuradas no período em análise, devidamente
ajustadas pelos valores de realizações e destinações havidas no ano, em atendimento ao que está
previsto no Estatuto da Cooperativa.

Cabe também destacar o impacto no resultado
do valor de R$ 2,781 milhões, que no exercício de
2017 deduzia os Custos não Gerenciáveis, sob o
título de Encargos e Demais Despesas Setoriais.
O referido valor se referia à parcela das Bandeiras
Tarifárias, repassadas à Cooperativa no processo
tarifário daquele ano e que não se verificou no

Ainda no Passivo, se verifica uma redução da
ordem de R$ 1,604 milhões nos empréstimos e
financiamentos Não Circulantes, decorrente das
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amortizações realizadas no exercício, sem a
correspondente realização de novas captações.
Pode também ser constatado um aumento no
saldo da conta de Fornecedores, na ordem de R$
1,821 milhões, havido em virtude, principalmente,
do efeito do aumento na tarifa de compra de
energia de 64,79%. Outra variação expressiva
neste grupo está nas Provisões para Contingências, cujo saldo aumentou em R$ 1,559
milhões no ano especialmente em função de
decisões relativas às de natureza fiscal, assim
como dos ajustes desta e das demais, em
decorrência de reavaliação das possibilidades de
êxito realizada em conjunto com a Assessoria
Jurídica da Cooperativa, como está detalhado na
Nota Explicativa número 9 das Demonstrações
Contábeis.

Valor adicionado
Em 2018, o valor adicionado líquido gerado
como riqueza pela permissionária foi de R$ 42,7
milhões, representando 45,89 % da Receita Bruta,
com a seguinte distribuição:
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Agradecimentos
Isso é, pois, uma síntese de nossa Prestação de
Contas do ano de 2018, onde compilamos de
forma reduzida os dados e as informações que
julgamos mais importantes e de interesse de você,
cooperado. Estamos apresentando as Demonstrações Contábeis Societárias, o Relatório de
Opinião da Auditoria Externa e o Parecer do
Conselho Fiscal. Tudo isso para apreciação e
avaliação dos senhores.
E, para encerrarmos, temos que externar
nosso sentimento de gratidão aos nossos
Conselheiros de Administração e Fiscal, pelo
comprometimento com essa causa tão nobre e
pelo profissionalismo com que se têm comportado no desempenho do papel que lhes foi
delegado. Aos nossos colaboradores, a energia do
nosso dia a dia, nosso reconhecimento e nossa
gratidão por tudo que vocês têm feito para essa
máquina funcionar. Aos nossos representantes
maiores, nas pessoas do Janio Stefanello na
Infracoop e Iloir de Pauli na Fecoergs, nosso
reconhecimento pelo relevante serviço prestado
na defesa dos interesses de nosso sistema. Por
fim, nossos cooperados, razão de ser da
Cooperativa, nosso muito obrigado pelo apoio e
pela confiança em nós depositada.
A todos, nosso sincero agradecimento.

Renato Pereira Martins
Presidente da CERTAJA ENERGIA
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POLÍTICA DA QUALIDADE
DA CERTAJA ENERGIA
Satisfazer o cooperado/consumidor ao fornecer
energia elétrica dentro dos padrões técnicos
e de segurança do setor elétrico, buscando:

Cumprimento do
contrato de permissão,
requisitos regulamentares
da ANEEL e diretrizes
estatutárias
da cooperativa.

Eﬁciência no tratamento
das reclamações dos
cooperados/
consumidores e demais
partes interessadas.

Conﬁabilidade na
coleta, geração e envio
dos dados de indicadores
de continuidade individuais
e coletivos, serviços
comerciais e reclamações
a ANEEL.

Investimento em
tecnologia, aperfeiçoamento
contínuo dos colaboradores
e melhoria contínua de
nosso Sistema de
Gestão da Qualidade.

Sustentabilidade econômica
seguindo os princípios
cooperativistas e com
responsabilidade
socioambiental.
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HÁ 50 ANOS
ligando vidas!
Santa Cruz
do Sul

Fazenda
Vilanova
Montenegro

Tabaí
Passo do
Sobrado
Vale Verde

Capela
de
Santana

Taquari
Nova
Santa
Rita
General
Câmara

Bom Fazenda
Retiro Vilanova
do Sul
Tabaí Montenegro

Passo do
Sobrado
Vale Verde

Rio Jacuí

Taquari
General
Câmara

Triunfo

Nova
Santa
Rita

Rio Pardo

Barão do
Triunfo
Sertão
Cerro Santana
Grande
do Sul

Desde 1969, a Cooperativa Regional de Energia
Taquari Jacuí (CERTAJA Energia) distribui energia
elétrica a associados e clientes.

Paverama
Bom
Retiro
do Sul

Paverama
Santa
Cruz
do Sul

Triunfo

Rio Pardo

Mariana
Pimentel

A energia elétrica é adquirida em alta tensão de
duas companhias de distribuição, a AES Sul e a
CEEE, através de subestações transformadoras,
e redistribuída nos 19 municípios onde a
cooperativa atua:
Taquari
Paverama
General Câmara
Vale Verde
Bom Retiro do Sul
Triunfo
Montenegro
Sertão Santana
Mariana Pimentel
Capela Santana

Rio Pardo
Passo do Sobrado
Barão do Triunfo
Cerro Grande do Sul
Sentinela do Sul
Nova Santa Rita
Tabaí
Fazenda Vila Nova
Santa Cruz do Sul.

Barão do
Triunfo
Sertão
Santana
Cerro
Grande
do Sul

Sentinela
do Sul

0800 541 6185
comercialenergia@certaja.com.br

COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA TAQUARI JACUÍ

Centro Administrativo: Rua Albino Pinto, 292 - Santo Antônio – Taquari-RS
Fone/Fax: (51) 3653.6600
E-mail: certaja@certaja.com.br
Disque-Certaja: 0800 541 6185
Site: www.certaja.com.br

